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Equine LTS – De oplaadbare batterij 
 

 
Dit is BELANGRIJKE informatie over het opladen en 
gebruik van de batterij 

 
o Koppel altijd de LTS af van de batterij onder het 

opladen. 

 

o De Aan/Uit knop op de batterij moet AAN (1) staan gedurende het opladen. 

 

o Zet de batterij altijd op Uit (0) als het apparaat niet in gebruik is. 

 

o Laadt de batterij op na elk gebruik. 

 

o Bewaar de batterij op een plaats boven de 10gr Celsius om de batterij te 

beschermen tegen aflading.  

 

o Gebruik alleen de originele oplader, anders vervalt de garantie. 

 

o Gebruik de oplader niet als directe stroomvoorziening voor de LTS, maar 

alleen als oplader voor de batterij. 

 

 

 
Procedure voor opladen 
 

1. Steek de stekker van de oplader in 

een stopkontakt 

 

2. Brandt de oplader groen?  

 

3. Als ja, dan koppel je de batterij aan 

de lader 

 

4. Zet de batterij AAN 

 

5. Brandt de oplader nu rood?  

6. Zo ja, dan laadt de batterij nu op. 

De batterij is opgeladen als het 

lampje van de oplader groen gaat 

branden.  

 

7. Vergeet niet de batterij af te 

koppelen en UIT te zetten na 

opladen.  

 

8. De batterij kan afladen in koude 

omgeving, bewaar hem liefst op 

kamertemperatuur.
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EQUINE LTS : BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK 

• Gebruik de LTS ALLEEN onder voortdurend toezicht, bij een paard welke veilig 

aangebonden staat, anders vervalt de garantie. 

• Zorg ervoor dat de LTS altijd op een schoon en droog lichaamsdeel gebruikt wordt.  

• Leg de Equine LTS op het te behandelen deel en zet het apparaat aan met de aan-uit 

schakelaar op de batterij. Laat de LTS 3-5 minuten zitten, zet het apparaat uit en 

verwijder van het behandelde gebied.  

• Max behandelingstijd is 5 min, dit kan evt. 2-3 keer per dag herhaald worden. 

Maximum behandeltijd is 30 minuten, daarna moet de LTS eerst afkoelen voordat deze 

opnieuw gebruikt kan worden.  

• Leg de Equine LTS voorzichtig op/rond het te behandelen lichaamsdeel. Als het paard 

eenmaal gewend is geraakt aan de behandeling, kan de LTS mogelijk met een bandage 

worden bevestigd. Het paard moet dan wel rustig relaxed genoeg zijn om stil te kunnen 

staan en kalm te blijven. Vouw LTS NOOIT zodat de lichten ook vouwen. 

• Bevestig de LTS NOOIT strak rond benen, knieën, hakken, enz. De LTS werkt, zelfs als 

het niet helemaal tot op de huid zit. De koperdraden in de LTS breken als de LTS 

bijvoorbeeld te strak wordt vastgemaakt. LTS mag niet bevestigd worden op een 

gewricht, in die gevallen kan je de LTS tegen het te behandelen lichaamsdeel 

aanhouden, zonder het vast te zetten.  

• Houdt het paard ALTIJD onder 100% toezicht onder behandeling. 

• Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de LTS op te laden.  

• Kijk NIET direct in het LED licht. 

• De LTS pad kan NIET in de wasmachine gewassen worden, dan wel op een andere 

manier met water gereinigd worden.  

• LED diodes kunnen eventueel voorzichtig gereinigd worden met een wattenstaafje en 

wat schoonmaakalcohol, maar alleen wanneer het apparaat niet in gebruik is.  

• De LTS kan alleen loodrecht gevouwen worden, anders vervalt de garantie. 

• Voorkom dat er iets zwaars op de LTS zit, ligt of staat, en voorkom wringen van de LTS, 

omdat anders de gevoelige diodes en de bedrading beschadigd raken.   

• Bij problemen, schade of klachten neem je direct contact op op info@equinics.eu. 

Beschrijf het probleem, hoe/wanneer het is ontstaan en geef eventueel andere 

relevante info. Stuur foto(‘s) of video mee in je mail, zodat we sneller kunnen helpen. 

• Mocht het probleem onder de garantie vallen, wordt de LTS zonder kosten 

gerepareerd of vervangen. Is het probleem ontstaan door verkeerd gebruik, dan is de 

reparatie op eigen kosten. We nemen altijd eerst contact op om de mogelijkheden en 

de eventuele kosten te bespreken. Let op: garantie dekt productiefouten: een gebroken 

lichtstreng bij gebruik is geen productiefout en valt daarmee niet onder de garantie. 

• Contact ons op info@equinics.eu of tel +45 28 18 85 77. 
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